Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling 6 Noord-Holland
d.d. 08-03-2013
1.

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet allen hartelijk welkom
in het bijzonder Tiny die er weer gelukkig bij is en geeft haar het woord om de
vergadering uit leg te geven over haar situatie. Ze was zeer verrast met de vele
reacties en goede wensen en dankt de leden hiervoor. Verder geeft ze aan haar taak
als secretaris weer te gaan vervullen. Tevens dankt ze de heer W. Wijfje voor de
werkzaamheden tijdens haar ziekte.

2.

Appèl der afgevaardigden:
Van de 1381 leden waren er 1196 vertegenwoordigd, dit is 87%.
Zonder kennisgeving afwezig: 1211, 1216, 1225, 1229, 1305, 1337.
Met kennisgeving afwezig: 1243, 1255, 1302, 1318 en dhr. M. Verweij lid FBCC.
De voorzitter geeft aan dat de duivensport niet gemakkelijk is, er moet een visie zijn.
In de Noord Hollandse Postduivensport zijn mooie prestaties geleverd. Jelger
Klinkenberg werd Olympisch kampioen, en de Dutch Day Racers uit Uitgeest werd
Wereldkampioen in Portugal. Ook zijn er mooie resultaten behaald in de diverse
competities en daarvoor de felicitaties van het bestuur. Ook vind hij dat het bij de
NPO niet loopt zoals hij het zou willen zien, het bestuur zit er nog, maar er moet wel
een penningmeester komen anders is het bestuur onderbezet en heeft het geen mandaat
meer. We wachten 16 maart met spanning af.

3.

Notulen vergadering d.d. 26-10-2012:
De secretaris geeft aan dat hij was vergeten te vermelden dat vereniging 1241 met
kennisgeving afwezig was. De notulen worden akkoord bevonden.

4.

Ingekomen stukken en Bestuursmededelingen:
Rapport Th. Zwanenburg ( verloop vluchten Rayon B versus C.C. Leiden),
verslag Fondclubs Sector 2 met NPO bestuur,
Wefo Limburg (sponsorvluchten),
Verschillende E-mails 1259 Rond de Amstel,
NPO (Marathonvluchten), NPO: (Sponsorfilm Houdoe Luchtreiziger)
Geld, Pigeon Village (Rekenen),
3 voorstellen verenigingen ALV 08-03-2013,
Antwoord Fondclub betreffende de uitgangspunten Marathonvluchten,
Verzoek Huldiging Jelger Klinkenberg,
NPO excuses aangaande een vergeten E-mail (Convoyeurs),
Verzoek Rekencommissie (splitleden)
Voorlopige en definitieve agenda gewijzigde stukken NPO.
Uitgaande stukken:
NPO, verandering Kiesman,
Verschillende E-mails 1259 Rond de Amstel,
Voorlopige agenda en definitieve agenda ALV 08-03-2013,
Voorstel Afdeling 6 Noord Holland betreffende de Marathonvluchten (lostijd en
kortste afstand Sector 2).
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5.

Algemene ledenvergadering NPO : d.d. 16-03-2013.
De heer W. Wijfje behandeld deze agenda. Hij zal het voorstel van Afdeling 6 N-H
verdedigen en aangeven dat dit ook in Zevenhuizen besproken en aangenomen is.

6.

Jaarverslag secretaris.
In verband met de ziekte van de 1e secretaris heeft de 2e secretaris W. Wijfje het
verslag gemaakt, deze wordt akkoord bevonden.

7.

Verslag Kascontrole commissie:
De heer C. Kramer doet verslag van de controle door de FBCC (de heren C. Kramer en
M. Verweij) en geeft aan dat het financiële beleid 2012 in orde is bevonden en geeft
de vergadering aanbeveling om de penningmeester decharge te verlenen voor het
gevoerde beleid.

8.

Behandeling Financieel Jaarverslag Afd.6 Noord-Holland.
De heer A. van Dam: Verdere stijging dieselprijzen afgelopen seizoen, in maart een
prijs, na maart volgens hem alleen een daling met 4 cent. De penningmeester geeft
aan dat de dieselprijs 95 cent was en in de vorige vergadering besloten is dat bij
verhogingen het bestuur gerechtigd was de boxprijs te verhogen, dat is niet gebeurd.
De heer L. Pronk stelt een vraag over diverse vorderingen.
De heer Edelenbos constateert iets bij begeleiding en organisatie rekenbureau.
De penningmeester geeft uitgebreid uitleg hierover.
De heer R. Rouw vraagt of het controle system al geschikt is om mee te werken, de
penningmeester geeft ook hier een duidelijke uitleg over.

9.

Decharge financieel beleid 2012
Met algemene stemmen wordt de penningmeester decharge verleend over het
gevoerde financiële beleid 2012.

10.

Begroting Afdeling 6 Noord Holland 2013.
De heer. G. Weel ziet dat er in 2012 een tekort is van bijna € 20.000,= en zegt dat we
zo niet door kunnen gaan, vind dat de prijzen verhoogd moeten worden. De penningmeester legt e.e.a. duidelijk uit, vind dat de Afdeling een vermogen van € 280.000,=
moet houden. Hij wil in de najaarsvergadering afspraken maken en zorgen dat het
huishoudboekje op orde blijft. Misschien moeten we wel weer verhogen.
De heer. Pfersich vraagt naar Organisatie/Rekenbureau.
De heer. C. Kramer geeft hier uitleg over.
De heer van Oorschot:
Wij hebben in het verleden afgesproken tot de Franse grens per Rayon te vervoeren,
we lossen als afdeling, kunnen wij hier niet op bezuinigen? Antwoord als we 2 rayons
in één wagen kunnen laden dan doen we dat ook, we proberen zo efficiënt mogelijk
te vervoeren.
De heer Edelenbos stelt een vraag over niet verklaarbare kosten. Hij wil dat het
bestuur gaat bekijken of we nog wel door moeten gaan met de africhtingen.
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De heer G. Weel wil dat het bestuur het zelf africhten als vereniging te verbieden, dit
kost de afdeling geld.
De heer L. Pronk wil het africhten centraliseren, wil dit ook tijdens de overige
vluchten doen. Overnachtliefhebbers moeten dat altijd al doen.
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2013.

11.

Verkiezing leden Afdelingsbestuur.
De voorzitter geeft het volgende aan:
Aftredend en niet herkiesbaar, de penningmeester, de heer Martijn Kramer.
Wegens drukke werkzaamheden heeft hij besloten af te treden. De voorzitter
betreurt dit maar respecteert zijn beslissing. De heer Kramer heeft wel aangegeven
daar waar nodig is het bestuur met juridisch advies te ondersteunen.
Het bestuur stelt voor om de heer R. Bos als penningmeester te benoemen,
zonder tegen kandidaat wordt de benoeming vastgesteld.
De heer Anne van Meerkerk heeft zich aangemeld voor het bestuur als commissaris
en wordt met algemene stemmen aangenomen.

12.

Kiesman ledenvergadering NPO.
De heer W. Wijfje zal als afgevaardigde van de afdeling naar de NPO vergaderingen
gaan.
De heer Anne van Meerkerk wordt als reserve kiesman benoemd.

13.

Verenigings- en Bestuursvoorstellen.
Voorstel 1264 Zaanstreek-Noord:
Deze stelt voor om als afdeling zelf een Derbyvlucht te organisern.
Na stemming wordt dit niet aangenomen, slechts 17 verenigingen stemmen voor.
De voostellen van:
P.V. 1300 en 1332 worden doorgeschoven en in de Najaarsvergadering behandelt.

14.

Wat verder nog ter tafel komt tevens rondvraag
Dhr. P. Springer:
geeft een verslag over het rekenwerk in 2013. Hij geeft aan dat er elk jaar weer veel
mutaties voor komen, en verzoekt de secretarissen de ledenlijsten goed te controleren. De
verenigingen krijgen een brief hoe met e.e.a. om te gaan in het seizoen.
Dhr. E. van Oorschot:
Wil dat er bij de NPO gevraagd wordt hoe het kan dat liefhebbers niet in het D bestand staan
maar wel in het W bestand. Dat kan volgens hem niet.
Dhr. Franken:
E-mail adressen, verzoekt de stukken in BCC te plaatsen.
Dhr. Edelenbosch:
Vraagt naar de 2 vlieggebieden en krijgt daar antwoord op.
Dhr. Pfersich:
Vraagt naar de problemen met chipringen. Dhr. H. Kooring geeft hierover uitleg en vraagt
Vraagt hoe het in de lossingscommissie gaat als er b.v. tweespalt is en wie beslist er dan?
Dhr. A.van Dam: Het besluit wordt door 3 man genomen, als het ergens niet goed is wordt er
niet gelost. Op stemmen komt het niet aan.
Dhr. L. Pronk:
Duffel staat weer op het programma, als we daar niet kunnen lossen gaan we dan weer
naar Meer?
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Dhr. A. van Dam: Er zijn 4 kermissen, oude duiven geen probleem maar bij de jonge duiven
wel een probleem. Op 13 juli is er volgens hem weer een kermis, hij gaat dit uitzoeken.
De voorzitter vraagt naar Nijvel, daar is volgens dhr. van Dam voorlopig geen probleem,
Strombeek komt weer terug en nieuwe losplaatsen zijn een probleem.
Dhr. L. Pronk:
Hetgeen dhr. E. van Oorschot in de najaarsvergadering heeft vertelt is niet in de NPO
vergadering besproken. De voorzitter licht het besluit van het bestuur toe.
Dhr.Lakeman:
Komt nog even terug op het financiële verslag, de penningmeester geeft nogmaals uitleg.
De voorzitter haalt de betalingen van de verenigingen aan, maar er zijn afspraken gemaakt.
Men krijgt eerst een waarschuwing, daarna worden de duiven niet meer opgehaald.
Dhr. van Oorschot wil dat de leden dan geïnformeerd worden. Voorzitter: De secretaris
wordt een week tevoren ingelicht.

15.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering , dankt iedereen voor de positieve inbreng en
wenst iedereen een mooi vliegseizoen en goede reis naar huis toe.
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